
 

INSTRUKCIJA ZWCAD 
VZD uzstādījumi darbam ar topogrāfijām programmā ZWCAD  

 
PROJEKTĒTĀJU VERSIJA 

 
Lai pareizi atvērtos topogrāfijas uz ZWCAD (un AUTOCAD) programmatūras, ir jāveic           

iestatījumi ZWCAD programmai. 
 
1. Lejuplādējam uz datora cietā diska iestatījuma failu no mūsu mājas lapas:  
http://download.3dlotus.eu/topo_palete_14012020.7z  
 
2. 2x nospiežot uz faila palaižam lejuplādēto failu. Šajā failā ir saspiesti uzstatījumu faili. Failus               
vēlams izvietot orģinālajā vietā uz C diska, nemainot mapju un faila nosaukumus. Mapi pēc              
uzstādījumu veikšanas nedrīkst izdzēst. 
 
3. No C:\TOPO PALETE jāiekopē ZWCAD mapēs ar sarkano līniju apvilktie faili. Kopēšanas secība              
nav svarīga. 
 

 
 
 
3.1 Failus _LV_TOPO_2012.shp, _LV_TOPO_2012.shx iekopējam ZWCAD instalācijas mapē         
C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2021\fonts 
 
 
3.2 Failu _LV_TOPO_2012.lin,  iekopējam ZWCAD instalācijas mapē  
C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2021 
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3.3 _LV_TOPO_2012.dwt - fails jāiekopē pie ZWCAD 2021 šabloniem. Šablonu failu mapi var             
atrast atverot ZWCAD programmu, nospiežot taustiņu kombināciju OP+ENTER (Options). Atveram          
sadaļu File - > Template Drawing File Path, nokopējam linku. Linku var iezīmēt nospiežot vienreiz               
ar kreiso peles pogu uz linka un taustiņu F2 uz klaviatūras, nokopēt Ctrl+C,vai nospiežot peles labo                
taustiņu un izvēlēties komandu Copy. 

 
Doto linku iekopējam FILE EXPLORER datorā un nospiežam ENTER taustiņu. Atvērtajā mapē            
iekopējam _LV_TOPO_2012.dwt failu.  
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3.4 Failu _LV_TOPO_2012.stb - jāiekopē pie ZWCAD drukas stiliem. Drukas failu mapi var atrast               
atverot ZWCAD programmu, nospiežot taustiņu kombināciju OP+ENTER (Options). Atveram sadaļu          
File - > Printer Support File path, nokopējam linku. Linku var iezīmēt nospiežot vienreiz ar kreiso                
peles pogu uz linka un taustiņu F2 uz klaviatūras, nokopēt Ctrl+C,vai nospiežot peles labo taustiņu               
un izvēlēties komandu Copy. 

 
Doto linku iekopējam FILE EXPLORER datorā un nospiežam ENTER taustiņu. Atvērtajā mapē            
iekopējam _LV_TOPO_2012.stb  failu.  

 
Veicot šīs darbības ZWCAD ir veikti visi vajadzīgie VZD iestatījumi.  
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